ČESKY

shodu s ostatnímy výrobky, se kterými je tento výrobek
společně používán.

TLUMIČ PÁDU INSTRUKCE
POUŽÍVÁNÍ
Jakékoliv aktivity ve výškách jsou nebezpečné. Před
jakýmkoliv používáním produktu je nutno se seznámit se
správným používáním tohoto produktu. Prosím, přečtěte
si a dodržujte zde uvedené pokyny. Zde uvedené pokyny
nezproštují uživatele od jeho/její osobní odpovědnosti.
Na smrt nebo zranění způsobená špatným používaním, či
modifikací produktu nebude brán zřetel. Zákazník
osobně přejímá odpovědnost i za úmrtí, nebo zranění
způsobené nesprávným používáním našich výrobků, bez
ohledu na způsob jakým toto bylo způsobeno. Pokud
nechcete nést tuto odpovědnost a riziko, nepoužívejte
tento výrobek !
Výrobce a prodejce nenesou žádnou odpovědnost za
jakékoliv škody způsobené nesprávným použitím tohoto
výrobku. V těchto případech je riziko a odpovědnost za
použití produktu na uživateli. Z důvodu odhalení známek
jakéholiv poškození musí být výrobek před každým
použitím pečlivě zkontrolován. Tento výrobek musí být
používán vyškolenými a zkušenými osobami, nebo
používán alespoň osobami pod dohledem vyškolených
nebo zkušených osob. Tyto instrukce jsou pouze
pomocného rázu pro správné použití tohoto produktu.
Není možné vyjmenovat všechna možná úskalí a
možnosti špatného používání tohoto výrobku. Tento
návod nikdy nemůže nahradit osobní zkušenosti a
odpovědnost uživatele. Uživatel si sám musí zajistit

Fixe tlumiče pádu jsou navrženy tak, aby se snížila
dopadová síla na kotevní body a osobu, při lezení na
umělých stěnách, horolezectví a výškových pracích.
Tlumiče jsou speciálně navrženy pro zvýšení bezpečnosti
v pochybných ukotveních, jako například: mikro-skobách,
malé vklíněnce, skoby do ledu, atd. POZOR, fixe tlumiče
pádové energie nejsou určeny, nebo navrženy jako
tlumiče pádu při via ferratas. Tlumiče pádové energie
musí být používány s postroji, které jsou testovány podle
normy EN 361, a ve spolupráci s kotevnímy systémy,
které jsou testovány podle normy EN 795. Hlavní bod
ukotvení tohoto výrobku musí být umístěn nad
používajíci osobou. Pro případ pádu si uživatel musí
uvědomovat důležitost nastavení vzdálenosti mezi
hlavním bodem ukotvení a vzdáleností od země, či
překážky. Tato bezpečná vzdálenost musí být delší, než
součet délky tlumiče pádu- případně nesešitého (166
cm), + výška uživatele + 1 metr extra zabezpečení. V
každém případě celková délka od země či překážky nesmí
být menší než 5 metrů. Používající osoby si musí být jisty,
že v této určené vzdálenosti se nenacházejí žádné
překážky. Tlumič pádu nesmí být znovu použit po pádu,
který způsobil jakékoliv poškození švů tlumiče. Při použití
tohoto produktu si musíte být jisti jakým způsobem by
byly řešeny záchranné a krizové situlace.

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ
Funkčnost tlumiče pádu se začne snižovat při zatížení
mezi 350 až 420 kg.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA
Tlumič pádu je vyroben z polyesteru. Buďte opatrní při
manipulaci s tímto výrobkem, a to zejména na údery
těžkými předměty a na kontakt s ostrými předměty,
které mohou způsobit škodu na tomto výrobku. Výrobek
nesmí přijít do styku s chemikáliemi a látkami způsobující
korozi. Tento produkt se může používat a skladovat mezi
-30° až 50° C. Produkt by musí být uschován v
nestlačeném stavu, na ventilujícím místě, mimo dosah
slunečního záření, extrémních teplot a mořského
prostředí. Výrobek musí být také mimo dosah zdrojů
tepla, vlhkosti, agresivních látek a nepříznivých
podmínek obecně. V případě potřeby může být výrobek
umyt v teplé vodě se zásaditým mýdlem bez
změkčovadel. Usušte přirozeně ve stínu, mimo dosah
tepelných zdrojů.

KONTROLA
Tlumič pádu musí být zkontrolován před i po každém
použití. Výsledek kontroly musí být zapsán na záznamový
list, který je součástí návodu k použití. Nepoužívejte
výrobek pokud je poškozen, nebo není správně funkční.
Pokud jste na pochybách, použijte jiný tlumič pádu.
Životnost výrobku se snižuje jeho používáním, ale i
časem, kdy neni používán. Vyhněte se kontaktu s ostrými
předměty, padajícími kameny, chemikáliemi a

DOPLŇKY
Používejte pouze produkty které jsou a vyráběny pro
účely výškových prací a horolezectví a CE testovány.
Pozorně přečtěte a porozumte zde uváděným pokynům.
Důrazně doporučujeme použití karabin o průměru
větším než 10 mm a testováných podle EN 362.
EN 355: Evropský standard pro tento druh produktu.
Tlumič pádu: model
Fixe: Obchodní značka.
MMIYY: datum výroby.
CE 0082: subjekt, provádějící test: CETE AP AVE
SUDEUROPE, BP 193 13322

DATUM VÝROBY :
DATUM PRODEJE :
OBCHODNÍ ZNAČKA :
ČÍSLO ŠARŽE:
DATE PRVNÍHO POUŽITÍ :

ENERGY ABSORBER REF. 729
FIXE CLIMBING SL
C. Sant Josep, 1
08580 Sant Quirze de Besora
Tel. 93 855 0042
Fax: 93 855 12 78
Email: info@fixeclimbing.com
www.fixeclimbing.com

DATUM PŘÍŠTÍ KONTROLY
POŠKOZENÉ ČÁSTI -OPRAVY

PRODUKT:
VÝROBCE:

JMÉNO A PODPIS

PRODUKTOVÝ LIST

DUVOD

Životnost produktu závisí na intenzitě používání. Je
obtížné určit přesnou životnost, protože ta závisí na
klimatických podmínkách místa používání, skladování a
intenzitě používání výrobku. Například v písčitém nebo
přímořském prostředí, či za přítomnosti chemických
materiálu, se životnost tlumiče snižuje rychleji. Rovněž v
některých situacích je životnost výrobku omezena na
výhradně jedno použití, například po kontaktu s
chemickými látkami, korodujícimi objekty, ostrými
hranami, atp. Obecně lze říci, že životnost závěsu je 6
měsíců při intenzivním používání, 12 měsíců při běžném
používání a maximálně 3 roky při příležitostném použití.
Jakákoliv oprava nebo úprava výrobku je zakázána,
pokud takováto změna není povolena výrobcem.

: Čtěte instrukce pozorně před použitím tohoto
produktu.
729: Referenční číslo produktu.

DATUM

ŽIVOTNOST

Marseille Cedex 16 - Francie, n. 0082

ZÁZNAM PERIODICKÝCH REVIZÍ A OPRAV

korodujícími materiály. Doporučujeme používání tohoto
výrobku vždy stejnou osobou, což usnadní kontrolu
používání výrobku spolu s kontrolou jeho poškození.

